Technologický list

AR 9000
účinný kapalný odstraňovač graffiti

POPIS PRODUKTU
Možnosti použití:

AR 9000 je používán zejména na citlivé povrchy, ale lze jej použít i obecně
na hladké, neporézní podklady, jako je syntetické sklo, různé plasty,
dlaždice, kachle a kovové povrchy.

Vlastnosti:

AR 9000 je také vhodný pro odstranění graffiti z povrchů, které byly
y ošetřeny produktem PSS20®, aniž by se tím porušila jím vytvořená
ochrana.

Barevný odstín:

bezbarvý

Hodnota pH:

cca 7

Hustota (g/ml):

<1

ZPRACOVÁNÍ
Vhodný podklad:

na citlivé povrchy, ale lze jej použít i obecně na hladké, neporézní podklady,
jako je syntetické sklo, různé plasty, dlaždice, kachle a kovové povrchy.

Příprava podkladu:

podklad může být suchý i mokrý

Způsob nanášení:

AR 9000 se aplikuje nejlépe rozprašovačem a pak se ihned (téměř
současně) stírá velmi měkkým porézním hadrem. Vzdálenost mezi
rozprašovačem a graffiti by měla být cca 10 cm. Pokud se nepodaří graffiti
napoprvné úplně odstranit, je třeba celý postup opakovat. Pozor: pokud byl
povrch ošetřen PSS20®, musí se graffiti odstraňovat pouze odsáváním nebo
lehkým setřením, bez silného mechanického působení na podklad – riziko
poškození vrstvy PSS20®!

Teplota při zpracování:

+5°C až max. +40°C

Spotřeba:

Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu. Pro přesnou kalkulaci
doporučujeme provést zkušební nástřik.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE
VOC‐hodnota (v g/kg):

F

Xi

vysoce
hořlavý

dráždivý

1000

PRVKY ZNAČENÍ:
dle směrnice 67/548/EHS,
resp. 1999/45/EG

F
Xi

Vysoce hořlavý
Dráždivý

R‐věty:

R 11
R 41

Vysoce hořlavý
Nebezpečí vážného poškození očí

S‐věty:

S7
S 16
S9
S 41

Uchovávejte obal těsně uzavřený
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení ‐ Zákaz kouření
Uchovávejte obal na dobře větraném místě
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný
prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
Uchovávejte mimo dosah dětí
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal
výrobku nebo označení.

S 42
S 51
S 37/39
S2
S 46
Obsahuje:

>30 % alifatických uhlovodíků

dle Nařízení (ES) č. 1272/2008
(GHS):

neuvedeno

První pomoc:

obecně:

ukažte ošetřujícímu lékaři bezpečností list tohoto
výrobku. Symptomy a příznaky způsobují bolesti
hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a
v extrémních případech ztrátu vědomí.
přesunout na čerstvý vzduch, kolzultovat s lékařem
okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.
Konzultovat s lékařem.
okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a
vyhledat lékařskou pomoc.
nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa velkým
množství vody a poté vypít velké množství vody.
Okamžitě vyhledat lékaře a ukázat mu
bezpečnostní list nebo etiketu.

při vdechnutí výparů:
při styku s kůží:
při vniknutí do oka:
při náhodném požití:

Poznámka pro lékaře:

symptomatická léčba
Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.
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OSTATNÍ INFORMACE
Velikosti balení:

5l

Skladování:

V suchu při teplotách 5‐20°C, chránit před přímým slunečním zářením.
Chránit před mrazem během skladování i během dopravy.
Doba skladovatelnosti 1 rok od data výroby.

Likvidace odpadu:

Kontaminovaný obal: umyjte vhodným čistícím prostředkem. Jinak
postupujte jako u zbytků směsi.
Zbytky směsi ‐ kód odpadu: 07 07 04.

19. 8. 2014

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.
V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.
Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování –
z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.
Sídlo dodavatele:
Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribuční centrum:
Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e‐mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz
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